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Úvodní slovo
Vážení přátelé, milé dobrotety, milí dobrostrýcové,
letos se opět významně rozrostly řady našich dobrovolníků a naše působnost se
rozšířila do mnoha nových regionů. Hned v úvodu bych ráda zmínila úspěšné
osvětové a benefiční akce pořádané u příležitosti světového dne předčasně
narozených dětí, které se nám podařilo stejně jako loni zorganizovat. Osobně mě
velmi potěšilo ocenění Křesadlo, které jsem získala za svou dobrovolnickou práci ve
vedení Dobrotet. V letošním roce také ocenění Křesadlo v kladenském regionu
získala Monika Poubová, která je hlavní dobrotetou pro Kladno a okolí a pravidelně
pořádá tvořivé dílny v Hostivici. Koncem roku se nám podařilo úspěšně splnit
všechny formality a transformovat se na spolek. Také došlo ke změně sídla
organizace k 10. 3. 2016.
Jsem nesmírně šťastná, že se k nám přidávají další a další dobrovolníci a dárci, kteří
věnují svůj volný čas, finanční prostředky, um, nadšení, nápady a energii k pomoci
potřebným.
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o krátké shrnutí práce, která se v loňském roce
podařila v oblasti pomoci dětem a rodinám v těžké životní situaci.
Upřímně Vám děkuji a přeji hodně energie, nadšení, touhy pomáhat, osobního
naplnění a radosti!
Za dobrotety,

Hana Kalábová

Vize
POMÁHÁME LIDEM ZNOVU OBJEVIT RADOST

Poslání
Dobrotety jsou sdružením empatických maminek, rodičů na mateřské a rodičovské
dovolené či pečujících alespoň o jedno nezletilé dítě, jejich příbuzných a
dobrovolných zájemců o podporu dětí, jejichž cílem je zejména:
a) aktivně pomáhat nedonošeným či nemocným miminkům, dětem v dětských
domovech, kojeneckých ústavech, v azylových domech a na dalších potřebných
místech,
b) poskytovat pomoc rodičům nedonošených nebo nemocných miminek při
překonávání těžkého období,
c) usilovat o zajištění materiální a psychické podpory konkrétních rodin s předčasně
narozeným či nemocným miminkem,
d) vytvářet na neziskovém základě ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to
zejména vlastní činností; pro tento účel jako vedlejší činnost spolku provozovat eshop a vyvíjet další výdělečné aktivity,
e) přispívat materiální i finanční pomocí ústavům poskytující péči (neonatologická
oddělení a dětská oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, dětské domovy, azylové
domy apod.),
f) spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy ČR, dalšími organizacemi
a osobami,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat cílům sdružení, zejména organizační
a osvětovou činností se vztahem k problematice předčasných porodů, aj.

Setkání dobrotet – valná hromada
Setkání dobrotet proběhlo v Praze, v Creative Gate, Jindřišská 5, Praha 1, 23. ledna
2016. Z důvodu rozrůstajícího se počtu členů se bohužel nesešla nadpoloviční většina
a valná hromada nebyla usnášeníschopná.

Činnost v roce 2015
Během roku 2015 dašlo k více než 200 předávání materiální pomoci do
nemocnic, ústavů, azylových domů či přímo maminkám v nouzi.
V královéhradeckém kraji se nám podařilo spustit program návštěv matek
nedonošených dětí na tamní Dětské klinice.

V září na Kladně proběhla úspěšná benefiční akce na nákup spefiálního
invalidního kočárku pro těžce postiženou Barunku. Akce byla natolik úspěšná, že
mimo kočárek, jsme Barunce zakoupili také čističku vzduchu, novou matraci a
získala příspěvek na ozdravný pobyt.
U příležitosti světového dne se opět podařilo uspořádat mnoho osvětových a
benefičních akcí. Letos jsme se zaměřili na podporu klokánkování a bondingu
předčasně narozených dětí.
Našim členkám se dostalo ocenění za dobrotvolnickou činnost – Hana Kalábová
(předsedkyně) získala cenu Křesadlo za Prahu – na TV Barrandov o ní byla
odvysílaná reportáž (31.5.) a v Kladně byla oceněna dobroteta Monika Poubová.
Níže uvádíme přehled hlavních regionálních úspěchů:
Žďár nad Sázavou
-

sbírka pro Sandrušku
mikulášská nadílka
celkem 20 předávání
pomoc maminkám v následném bydlení
bez neonatologie
spolupráce s charitou (balíčky pro nedoušky)

Hradec Králové
-

-

25 předávání, plus rodiny v nouzi
zajištěny finance na odsávačku (31 tis.)
volnočasový program pro maminky předčasně narozených dětí ve FNHK pravidelné setkávání, focení miminek, půjčování knížek, dárečky pro
maminky. Do budoucna snaha o rozšíření focení miminek na JIP, nutné
sehnat další dobrovolnice
podpora od charity
rozšíření působnosti o Náchod a Rychnov, Jičín, Nechanice
rozšíření týmu o další zastupující dobrotety

Pardubice
-

předávání v nemocnici, klokánek, azylák (celkem 10 předávání)
sociální pracovnice dávají kontakty na konkrétní maminky – Vysoké Mýto
zakoupeno klokánkovací křeslo, látky

Praha
-

podpůrná skupina pro maminky předčasně narozených dětí (příprava pro
spuštění v Motole)
spolupráce při edukaci zdravotních sester na 3. Lékařské Fakultě UK
propagační akce v Praze: běh Palestra kbelská, benešovské závody,
farmářské trhy
rozvoj spoluprací s ostatními organizacemi

Brno
-

6x předávání
neonatologie – nastavená dobrá spolupráce,
spolupráce s nemocnicí (přizvání na akce)
dílničky

Orgány organizace
Rada sdružení:
Ing. Hana Kalábová (předsedkyně, statutární orgán)
Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Šárka Kroužková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti naší organizace. Díky patří
především hlavním a organizačním dobrotetám, všem dobrovolníkům, pletařkám,
švadlenkám, účastnicím dílniček, dárcům, zdravotníkům a dalším příznivcům a
podporovatelům, díky kterým můžeme společně pomáhat.
Chtěla bych také poděkovat všem mateřským a rodinným centrům, jejichž prostory
můžeme bezplatně využívat pro tvořivé dílny či osvětové akce, spolupracujícím
neziskovým organizacím a firmám, které nás podpořily materiálním, sponzorskými či
finančními dary.
Za spolupráci děkujeme všem našim členům i dobrovolníkům. Děkujeme všem, kteří
nás podporují a pomáhají s námi.
Děkujeme též všem rodičům, kteří zveřejnili příběh předčasného porodu svého
dítěte pro povzbuzení a naději rodičům novým, kteří nám poskytli zpětnou vazbu,
zasali fotografie a dodali nám jistotu, že naše práce má smysl.

Kontakty
Sídlo sdružení:

Dobrotety, z. s.
5. května 1059/17
140 00 Praha 4 - Nusle

Telefon:

+420 722 641 659

E-mail:
vase@dobrotety.cz
Webové stránky:
www.dobrotety.cz
Statutární zástupce: Ing. Hana Kalábová (předsedkyně)
IČ:
023 977 14
Číslo účtu:

2200535631/2010

Účet veřejné sbírky: 2300606185/2010

Občanské sdružení Dobrotety vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 3. 12.
2013 pod číslem jednacím MV-120324-2/VS-2013.
Od 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku spisová značka L 26468 vedená u
Městského soudu v Praze (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=02397714)

Finanční zpráva
Následuje přiložená Rozvaha ve zjednodušenném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v
zjednoduššeném rozsahu.
Příjmy tvořené převážně dary v tomto roce dosáhly výše 288 000 Kč, ze které jsme
využili celkem 276 000 Kč na nákupy materiálu a pomůcek pro neonatologická
oddělení (201 tis. Kč) a služby za 52 tis. Kč a ostatní náklady s tím spojené za 24 tis.
Kč (školení, poradenské služby, šití pomůcek, poštovné, webhosting, tisk, apod.).
Naše organizace nemá žádné zaměstnance, ani neudělila odměny svým zástupcům.
V tomto roce jsme nakoupili dary za více než 200 tis. Kč a nelze zde vypsat všechny,
tak alespoň ty nejvýnamnější zmíním - polohovací pelíšky do inkubátorů Neobed,
klokánkovací deky, klokánkovací křesla, bondingová trika, miniaturní olečky vel. 44
(200 ks), odsávačky mateřského mléka, monitory dechu, monitor hluchu „ucho“ (16
tis. Kč), odsávačka hlenů pro předčasně narozené děti (31 tis. Kč.), polohovací
pomůcky a další.

